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 الهدف:  .1
 يهدف هذا اإلجراء إلى تخطيط وتنفيذ آليات قبول الطلبة ومتابعة دراستهم في برامج الماجستير في الجامعة.

 النطاق: .2
 كل فصل دراسي من العام الجامعي. يشمل نطاق هذا اإلجراء الطلبة المسجلين في برامج الماجستير في الجامعة في

 مدخالت هذه العملية:
 مدة الحفظ مكان الحفظ اسم النموذج الرمز

QF40/0102  سنوات 3 دائرة القبول والتسجيل (الماجستير)برنامج نموذج طلب التحاق بالجامعة 
QF22/0103  سنوات 3 العلياعمادة الدراسات  من مواد استدراكية طلب احتساب مواد وا عفاء نموذج 
QF22/0105  سنوات 3 عمادة الدراسات العليا  لطلبة الماجستير تأجيل أو تمديد فصلنموذج طلب 

 مخرجات هذه العملية:
QF22/0101  سنوات 3 عمادة الدراسات العليا في برنامج الماجستيرطالب قبول قرار نموذج 
QF22/0102  سنوات 3 عمادة الدراسات العليا الماجستيرنموذج قائمة الطلبة المقبولين في برامج 
QF22/0104 سنوات 3 عمادة الدراسات العليا أو تحويل لطلبة الماجستير نموذج انتقال 

 المرجعية: .3
 تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة األردنية 

 التعريفات: .4
 ال يوجد 

 المسؤولية: .5
  الدراسات العلياعميد 
  في الكليةلجنة الدراسات العليا 
 لجنة الدراسات العليا في القسم 
  دائرة القبول والتسجيل 
 الدائرة المالية 
 المشرف 
 جهة اإليفاد 
 الطالب 
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 اإلجراءات: .6
 النشاط المسؤولية

 مجلس الدراسات العليا
 لجنة الدراسات العليا في الكلية
 لجنة الدراسات العليا في القسم

 دائرة القبول والتسجيل
 الطالب

  الدراسات التي تحددها عمادة يقوم الطلبة بتقديم طلبات االلتحاق لبرامج الماجستير في الفترة
  QF40/0102العليا حسب النموذج الموجود لدى دائرة القبول والتسجيل رقم 

  ترسل طلبات االلتحاق مع األوراق الثبوتية الى األقسام المعنية لفرزها وتدقيقها بالتنسيق مع
والتسجيل للسير بإجراءات القبول حسب الشروط الخاصة بالقسم حيث يتم إعداد  دائرة القبول

قرارات قبول الطلبة بتنسيب لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية باستخدام نموذج رقم 
QF22/0101  موضحًا فيها المواد االستدراكية )إن وجدت( والمواد التي يشترط دراستها لتأكيد

صلين على تقدير مقبول في مرحلة البكالوريوس ومواد اللغة االنجليزية )إن قبول للطلبة الحا
 .وجدت(

 الدراسات العليا لعرضها على مجلس الدراسات العليا الطلبة الى عمادة  ترسل قرارات قبول
رسالها مرفقة بقرارات  الى الكليات  مجلس الدراسات العلياالتخاذ القرار النهائي بقبولهم وا 

 .المعنية
  م عمادة الدراسات العليا بإعداد قائمة الطلبة المقبولين في برامج الماجستير باستخدام نموذج تقو

 .QF22/0102رقم 
 مجلس الدراسات العليا

 لجنة الدراسات العليا في الكلية
 لجنة الدراسات العليا في القسم

 رئيس القسم
 دائرة القبول والتسجيل

 الطالب

 إعفاء الطالب من دراسة المواد االستدراكية جزئيا بتنسيب من لجنتي الدراسات العليا في  يمكن
إذا توفرت  QF22/0103القسم والكلية وقرار من مجلس الدراسات العليا باستخدام نموذج رقم 

 معلومات عن كفايته في المرحلة السابقة.
 ات يقوم الطالب بتقديم طلب في جميع حاالت احتساب المواد المنصوص عليها في التعليم

 .QF22/0103احتساب مواد لدى القسم األكاديمي باستخدام نموذج رقم 
 .يحول الطلب الى دائرة القبول والتسجيل لتعبئة معلومات الوضع األكاديمي للطالب 
  يتم االحتساب بتوصية وتنسيب من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية وقرار من مجلس

 العليا، ويحول الى دائرة القبول والتسجيل للتنفيذ.الدراسات 
 مجلس الدراسات العليا

 لجنة الدراسات العليا في الكلية
 لجنة الدراسات العليا في القسم

 دائرة القبول والتسجيل
 الطالب

  يقوم الطالب بتقديم طلب انتقال من جامعة أخرى أو تحويل من تخصص آخر داخل الجامعة
راسة من الرسالة الى االمتحان الشامل أو العكس لدى القسم األكاديمي أو تحويل مسار الد

 .QF22/0104حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية رقم 
  في حال تحويل الطالب من مسار الرسالة الى مسار امتحان الشامل حكمًا في الحاالت التي

الدراسات العليا في  تستدعي ذلك حسب تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة، تقوم لجنة
 للسير بإجراءات تحويل المسار. QF22/0104القسم بتعبئة النموذج رقم 

 معلومات الوضع األكاديمي للطالب. يرسل الطلب الى دائرة القبول والتسجيل لتعبئة 
  يتم االنتقال أو التحويل بتوصية وتنسيب من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية وقرار

 .سات العليا، ويحول الى دائرة القبول والتسجيل للتنفيذمجلس الدرا
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 مجلس الدراسات العليا
 لجنة الدراسات العليا في الكلية
 لجنة الدراسات العليا في القسم

 دائرة القبول والتسجيل
 الدائرة المالية
 جهة االيفاد
 المشرف
 الطالب

 لدى القسم األكاديمي حسب أو تمديد فصل دراسي طالب تقديم طلب تأجيل الدراسة يمكن لل
  .QF22/0105النموذج المعتمد لهذه الغاية رقم 

 معلومات الوضع األكاديمي للطالب. يرسل الطلب الى دائرة القبول والتسجيل لتعبئة 
 ثم الى المشرف على رسالة الطالب ثم  االى جهة االيفاد اذا كان الطالب موفد يحول الطلب

  .الى الدائرة المالية إلبداء الرأي
 بتوصية وتنسيب من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية  أو تمديد مدة الدراسة يتم التأجيل

 وقرار مجلس الدراسات العليا.

 النتائج )معايير النجاح( .7

 التكرار وسائل القياس المعيار النتيجة
 المسؤولية سنويا()  

مطابقة االجراءات المنفذة لالجراءات 
 المخطط لها

عدم وجود حاالت 
 عدم مطابقة

مكتب االعتماد  مرة التدقيق الداخلي
 وضمان الجودة

     
     

 التوثيق: .8
 االسم والتوقيع  المنفذ العملية

  مكتب االعتماد وضمان الجودة إعداد 
  عمادة الدراسات العليا مراجعة
  العليا لضمان الجودة ةاللجن اعتماد

  تاريخ االعتماد
 


